ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

VELATURA ECO

Οικολογικό Αστάρι Βερνικοχρωµάτων Νερού
Οικολογικό λευκό, µατ αστάρι νερού µε βάση
τροποποιηµένεσ ρητίνεσ νέασ τεχνολογίασ.
Πιστοποιηµένο σύµφωνα µε τα κριτήρια του
Συµβουλίου Απονοµήσ Οικολογικού Σήµατοσ
τησ Ευρωπαϊκήσ Ένωσησ. Κατατάσσεται στην
ανώτερη κατηγορία Α+ ωσ προσ την ποιότητα
αέρα εσωτερικών χώρων.
Είναι κατάλληλο για εσωτερικέσ και
εξωτερικέσ επιφάνειεσ, όπωσ ξύλο, γυαλί,
σκληρό PVC, αλουµίνιο, γαλβανιζέ επιφάνειεσ,

παλιέσ βαµµένεσ επιφάνειεσ κ.ά.
Λόγω τησ ειδικήσ του σύνθεσησ, καλύπτει και
γεµίζει αποτελεσµατικά την επιφάνεια
προσφέροντασ εξαιρετική πρόσφυση.
Είναι άοσµο, απλώνει οµοιόµορφα χωρίσ να
αφήνει βενιέσ και µατίσεισ και τρίβεται εύκολα.
Επαναβάφεται µε χρώµα νερού αλλά και µε
χρώµατα διαλύτη τησ Vitex.
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χρώµα
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• Άριστη πρόσφυση σε ξύλο, γυαλί, σκληρό PVC, αλουµίνιο κ.ά.
• Καλύπτει και γεµίζει βελτιστοποιώντασ το τελικό φινίρισµα
• Κατηγορία Α+ στην ποιότητα αέρα εσωτερικών χώρων

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ιξώδεσ

90 ± 10 KU (ASTM D 562, 25°C)

Πυκνότητα

1,37 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

ΑΠΟ∆ΟΣΗ

• Ξύλο
• Παλιέσ βαµµένεσ επιφάνειεσ
• Γυαλί
• Σκληρό PVC
• Αλουµίνιο
• Γαλβανιζέ επιφάνειεσ

ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ
Για µία στρώση
11-14m2/L

6-7 m2/L

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

750 mL

2,5 L

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Λευκό

ΑΡΑΙΩΣΗ

Στην αφή
30-60 min

Για δύο στρώσεισ

Λευκό

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Επαναβαφή
6-8 h

Με νερό
5-15 %

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ
Οι επιφάνειεσ πρέπει να είναι καθαρέσ, στεγνέσ και λείεσ, χωρίσ σκόνη, λάδια ή τυχόν σαθρά υλικά.
Σε καινούργιεσ ξύλινεσ επιφάνειεσ αφαιρούνται οι ρόζοι από και εµποτίζονται µε συντηρητικό
Diaxyl Extra Νερού.
Για το στοκάρισµα των οπών και σπατουλάρισµα τυχόν ρωγµών χρησιµοποιείται Acrylic Putty.
Τρίψτε την επιφάνεια καλά και φροντίστε να είναι τελείωσ στεγνή πριν το αστάρωµα.

ΒΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1

Αραιώνουµε µε νερό 5-10%
(πινέλο/ρολό) ή 10-15% (πιστόλι
airless) και αναδεύουµε καλά
πριν την χρήση.

2

Εφαρµόζουµε την πρώτη στρώση
µε ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ
Μετά από 6-8 ώρεσ αφού στεγνώσει πλήρωσ , η επιφάνεια λειαίνεται µε κατάλληλο
γυαλόχαρτο, αποµακρύνεται η σκόνη και εφαρµόζεται:
• Bερνικόχρωµα νερού Aquavit PU Eco ή
• Bερνικόχρωµα διαλύτου Platinum PU
Σε περίπτωση εφαρμογής σκουρόχρωμων αποχρώσεων τελικού χρώματος, μπορείτε να ασταρώσετε
αρχικά την επιφάνεια με Velatura Eco ως έχει ή χρωματισμένη ελαφρά στον τόνο της επιθυμητής τελικής
απόχρωσης μέσω του συστήματος χρωματισμού Vitex Coloring.

TIPS
• Εφαρµογή στουσ 5-35°C και <80% RH
(εσωτερική χρήση) / <70% RH (εξωτερική
χρήση).
• Τα εργαλεία καθαρίζονται αµέσωσ µετά τη
χρήση µε νερό και αν χρειάζεται µε σαπούνι
ή απορρυπαντικό.
• Να ανακτάτε τα περισσεύµατα χρώµατοσ
για να τα επαναχρησιµοποιήσετε. Μετά
την εφαρµογή του χρώµατοσ, σφραγίστε

καλά το δοχείο και αποθηκεύστε το για
µελλοντική χρήση.
• Να ελαχιστοποιείτε τη σπατάλη χρώµατοσ
υπολογίζοντασ την ποσότητα χρώµατοσ που
θα χρειαστείτε.
• Να ελαχιστοποιείτε τη σπατάλη χρώµατοσ
υπολογίζοντασ την ποσότητα χρώµατοσ που
θα χρειαστείτε.
• Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσησ στον

υδροφόρο ορίζοντα. Ζητήστε συµβουλέσ
από την τοπική αυτοδιοίκηση για την
διάθεση και αποκοµιδή τουσ.
• Περισσότερεσ πληροφορίεσ σχετικά µε
τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ απονεµήθηκε
το οικολογικό σήµα σε αυτό το προϊόν
διατίθενται στο δικτυακό τόπο:
http://www.ecolabel.eu

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΟΕ (Πτητικέσ Οργανικέσ Ενώσεισ)

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
Παρακαλούµε εξετάστε τισ οδηγίεσ προφύλαξησ στην ετικέτα
του δοχείου. Για λεπτοµερείσ οδηγίεσ για τουσ κινδύνουσ και
την ασφάλεια κατά τη χρήση, παρέχεται ∆ελτίο ∆εδοµένων
Ασφαλείασ εφόσον ζητηθεί.
Τηλ. Κέντρου ∆ηλητηριάσεων: 210 7793 777

”Συνδετικά αστάρια” Οριακή τιµή 30 g/L
Μέγιστη περιεκτικότητα προϊόντοσ
(έτοιµο προσ χρήση) < 15 g/L ΠΟΕ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
5°C-38°C

Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά
σε σκιερό µέροσ µακριά από την ηλιακή
ακτινοβολία.

Τα άνω τεχνικά δεδοµένα, πληροφορίεσ, συστάσεισ και οδηγίεσ βασίζονται
στην µακρόχρονη εµπειρία µασ και σε εργαστηριακούσ ελέγχουσ και
έχουν σκοπό µόνο την περιγραφή του προϊόντοσ και τον προσδιορισµό
τησ εφαρµογήσ του. Ωστόσο ο τελικόσ χρήστησ θα πρέπει να ελέγχει
την καταλληλότητα του προϊόντοσ για την χρήση που το προορίζει. Η
εταιρεία µασ εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντοσ, ενώ σε κάθε
περίπτωση δεν φέρει καµία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζηµιέσ ή φθορέσ
προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιµοποιηθεί για
την κατάλληλη εφαρµογή και σύµφωνα µε τισ οδηγίεσ χρήσησ του. Η
εταιρεία έχει το δικαίωµα αναθεώρησησ του παρόντοσ εντύπου χωρίσ
προειδοποίηση.
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